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EDITORIAAL

AGENDA

Het sprokkelen is afgelopen en de stemmen werden
geteld. De nieuwe projecten zijn gekend. Het wordt
weer de moeite! Alle details vind je in deze flasboem.
Veel leesplezier!







KINDERFUIF

SAVE THE DATE
Vrijdag 7 februari na schooltijd.
Voor alle kinderen van de leefschool:
workshop en fuif op maat van elk kind.
Info volgt en inschrijven kan binnenkort.
LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Nieuwjaarsreceptie: Tijdens dit gezellige moment konden
ouders, kinderen en personeelsleden het glas heffen op een
schitterend 2020. Voor de kinderen waren er twee toffe
activiteiten voorzien. Deze werden echt gesmaakt.
Hartelijk dank om erbij te zijn en ook dank aan de
organisatoren van dienst.
Afwezigheid Lieselot: Misschien heb je het goede nieuws
al gehoord… juf Lieselot is zwanger. Proficiat ! Omwille van
haar zwangerschap dient Lieselot onmiddellijk haar werk
stop te zetten. Ik heb meerdere kandidaten de voorbije
dagen gecontacteerd maar het is erg moeilijk om
vervanging te vinden. Ik probeer voor alle uren (19/24) zo
snel mogelijk de passende vervanging te vinden. Dank voor
jullie begrip.
Verificateur: Donderdag 23/01 komt de verificateur langs
om de documenten van inschrijving en afwezigheden na te
kijken. Gelieve de ontbrekende ziekte-doktersbriefjes
uiterlijk tegen woensdag 22/01 bij de leerkracht in te
dienen.
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DEADLINES
 donderdag 12 u naar
martine.vandemoortele@sgr18.be
DEADLINES
 Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 12.00u naar
bs.oosterzele@g-o.be
 Inzendingen op papier dienen
voor woensdag 11.30u
binnengebracht te worden op het
secretariaat.

Medisch onderzoek: Maandag 20/01 medisch onderzoek voor de kinderen van N6 in
Lokeren. Gelieve een lunchpakket te voorzien.
Inschrijvingen 2020-2021: Vanaf maandag 2 maart 2020 om 8.30u starten we met de
inschrijvingen voor broers/zussen en kinderen personeel vanaf geboortejaar 2018. Dit is
de voorrangsperiode. Vanaf maandag 23/03 om 8.00u starten de inschrijvingen voor
iedereen eveneens vanaf geboortejaar 2018. Wie nog vragen heeft kan tijdens de
schooluren telefonisch contact opnemen met de directie op het nummer 09/362.49.63.
Er is een 1ste infomoment voorzien op woensdag 11/12 om 10.00u. Gelieve vooraf je
aanwezigheid te melden.
Martine

Leefgroep 2 | Kikkertjes
We hebben flink gesprokkeld en er waren enkele leuke projectideetjes maar al snel was
het duidelijk dat project 'Hoe maak je muziek(instrumenten)?' ging winnen. Dus vanaf
maandag gaan we aan de slag. We zijn ook nog op zoek naar mensen die een
instrument bespelen, laat maar iets weten als je eens wil langskomen om je talent te
tonen.
Verder hebben we deze week veel met letters gespeeld en die ook zelf gemaakt met
blokjes, steekparels,... . We namen een nieuw thema van krullenbol onder de loep: de
gebogen lijnen en tekenden wintermutsen en pinguïns, we bewogen en dansten als
pinguïns en dan bevroren we: freeze/standbeeld! Veel waggelplezier was dat. Ook
ontdekten we de mogelijkheden van krijt en gingen we vullen en legen met rijst in onze
ontdekbak. Alweer een week vol nieuwe en uitdagende dingen. Op naar meer volgende
week.
Toedeloe,
Valentine

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Hallo,
Ons project is van start gegaan. We stelden onze vraagjes op en willen vooral weten hoe
het er in de Middeleeuwen aan toe ging. Dagdagelijkse gewoonten, eten, kledij,
bezigheden,...
We zoeken veel op in boeken en plannen een uitstap naar het Gravensteen te Gent.
Tijdens hoekenwerk leren we ons aan- en uitkleden als ridders en jonkvrouwen, we
spelen een tornooi met de zwaarden, leren kastelen bouwen in de verschillende
bouwhoeken, rijgen parels volgens een patroon, luisteren naar verhalen en
middeleeuwse muziek,...
Groetjes Sofie

Leefgroep 3 | Maanvisjes en Zeepaardjes
Hallo iedereen,
De Zeepaardjes en Maanvisjes leren twee weekjes over de tijd. We leren over de dagen
van de week, de maanden van het jaar, de seizoenen, kloklezen, leren werken met
kalenders enz...
We maakten een voorblad met de sgrafitto techniek en lieten zo vuurwerk tevoorschijn
komen.
Wij mochten deze week nieuw kindje in onze klas verwelkomen: Mathieu. Hij zit in het
eerste leerjaar en is een Zeepaardje. Leuk om je erbij te hebben!
Lieve groetjes
Leefgroep 3

Leefgroep 4 | Gekko’s en Stokstaartjes
Hallo!
Vorige vrijdag en deze maandag hebben we gesprokkeld voor project. Dinsdag hebben
we gestemd. Het project dat gekozen werd is Hoe leefden de mensen vroeger?
Als eindproduct willen we een dag leven zoals de mensen vroeger. Vandaag hebben we
vragen opgesteld en in groepjes besproken. Morgen doen we er aan verder.
Bij turnen hebben we de verschillende passen geleerd: botspas en borstpas. Bij
muzische zijn we het insectenhotel aan het vullen!
Groetjes van de Gekko's en Stokstaartjes
Flashboemers: Bram, Finna en Rob

Leefgroep 5 | Feniksen
Lieve lezertjes!
Maandagnamiddag zijn we gestart aan ons nieuw project: wereldrestaurant/voeding!
We startten met ons voorblad en mochten kiezen uit verschillende zaken: broodje,
overlappend eten/drinken, reclamefolder eten/drinken of een jackpot van eten of
drinken.
Dinsdag werkten we dit af en gingen we turnen. We speelden spacebal.
Tijdens muzische vorming op donderdag maakten we stempels in drie soorten: met een
gom, met een aardappel en één uit karton en touw. Ook de honden van Emiel kwamen
even langs.
Groetjes,
Billie en de feniksen.

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Dag lezertjes,
We zijn ons nieuw project gestart: Hoe organiseer je een wereldrestaurant?
We zochten naar opzoekvragen, doe-dingen en eindproduct. Onze planning zit
ondertussen in ons agenda. Iedereen weet nu precies wat gedaan.
Deze week werkten we al vlijtig aan ons voorblad.
We mochten kiezen uit 4 technieken: werken met
pastelkrijtjes, werken met patronen waardoor een
beeld naar de voorgrond komt, een reclameposter
maken voor een nieuw product en een broodje
vullen met allerlei lekkers waarbij we gebruik
maken van ruimtesuggestie door overlapping,
afsnijding en materiaalkeuze.
In muzische leerden we al een vlot mondje Engels
spreken en zingen. Ons liedje heet ‘The food
song’.
Het wordt vast weer een boeiende week bij de
wolkenvangers!
O ja, nog leuk bezoek gehad in de klas. Emiel
kwam zijn 3 schattige puppy’s tonen. Cute!!

UITNODIGING OUDERVERENIGING 23 januari 2020

BIOPLANTENVERKOOP 2020

WERKEN DORP 28-30, OOSTERZELE

